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NYHETSBREV 2 - 2019 
 
Välkomna till Samordningsförbundet 
Sundbybergs stads nyhetsbrev, det 8.e 
förbundet i Stockholms län och det 83.e i 
Sverige. 
 
Finsamteam och lots 
Under sommaren har förbundet arbetat med att 
förbereda för start av det myndighets-
gemensamma Finsamteamet med tillhörande 
finsamlots. Personal till uppdraget har 
intervjuats och och vi har nu 3 förväntansfulla 
och kloka medarbetare, från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
staden, som väntar på att komma igång med sitt 
uppdrag. Vårdens representant väntar vi på att 
få välkomna. Arbete pågår. 
 
Invigning/start av finsamteam 
2 oktober kl 14-16.  

Välkommen till invigning av team och 
lotsuppdraget. Kom och ta möjligheten att träffa 
teamet och lotsen och få mer info om vad de kan 
göra för dig som handläggare som arbetar med 
individer och/eller för dig som är individ i behov 
av samordnad rehabilitering.  
Frågor du kan få svar på är ex: 
- ”Hur gör jag för att kunna hjälpa individen få 
samordnat stöd? Hur gör jag som individ för att 
få samordnat stöd? Hur gör du när du behöver 
rådgivning i en fråga där fler myndigheter 
behöver vara inblandade eller inte vet vilka 
myndigheter som behöver vara inblandade? 
 

 
 

Företagssamarbeten 
Fast track 
Ignition Research AB har efter våra 
informationsinsatser och rådgivning om 
möjligheterna kring individer i behov av 
samordnat och utökat stöd, beslutat att söka 
ett projekt via Vinnova - ”Fast track” för att 
utveckla strukturer där individer, som har ett 
gediget dataintresse men som hamnat 
utanför de ordinarie strukturerna, ofta 
hemmasittare, får möjlighet att möta 
kompetensbristen inom IT -företagen genom 
alternativa utbildningsvägar. 
 
Business Hacks 
Förbundet deltar på Business Hacks 19 
september för att sprida kunskap och 
informera om möjligheterna med inkludering 

och CSR. 
 
Nyföretagarcentrum 
10 oktober och 7 november informerar vi på 
nyföretagarcentrums frukostmöten. 
 
Lunchmöte 
”Tillväxt genom inkludering och CSR” 
20 november ordnar förbundet och 
Sundbybergs stads näringslivsutvecklare ett 
lunchmöte för företagare i Sundbyberg där 
bl a AMBEA berättar om sitt framgångsrika 
arbete med inkludering och CSR för att hitta 
nya medarbetare och kunna växa som 
företag. Fler företag som ex IKEA kan komma 
att delta och berätta om sitt arbete. 
Inbjudan kommer 
 
Jämt i finsam-vecka 
15-18 november anordnar 
Samordningsförbunden i Norr;  
Stockholms stad, Roslagen, Sollentuna-
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Upplands Väsby-Sigtuna och Sundbybergs 
stad en vecka med utbildningar, inspiration, 
information och nätverkande i 
jämställdhetens tecken. 
 
15 november – tema jämställdhet, ex vår 
egen stad berättar om sitt strukturella och 
metodiska jämställdhetsarbete  
 

 
 
16 november 
Roslagen – ”När värderingar blir 
diskriminerande”  
Sundbyberg – ”Våld i nära relationer” 
Länsstyrelsen och stadens samordnare håller i 
föreläsningen. 
17 november 
Sollentuna –  ”Etableringslyftet” – en väg till 
arbete för nyanlända kvinnor 
18 november  
Stockholm – ”stadsdelsmammorna” 
Håll utkik efter inbjudan. 
 
ESF projekt MIA 
ESF projekt MIA har genomförts under två år 
med mycket fina resultat. Sommaren 2020 
avslutas projektet. Förbunden har fört dialog 
med ESF om förlängning/nyansökan i den 
nya programperioden 2020-2022 och en 
ansökan är under bearbetning. 
Styrelsen i Sundbyberg har beslutat att 
förbundet ska delta i ”förlängnings-
/nyansökan” och gett förbundschef i 
uppdrag att utarbeta en projektplan för 
Sundbyberg.  

Det gör att samtliga förbund i Stockholms 
län kommer att delta i MIA projektet om 
ansökan beviljas. 8 förbund och 20 av länets 
26 kommuner kommer då kunna erbjuda 
individer ”mobilisering till arbete” och kunna 
fortsätta justera verkningsfulla strukturer 
och forskningsbeprövade metoder.  
Ansökan ska vara inlämnad i början av 
oktober. 
 
Vi ser med förväntan fram emot ESFs beslut! 

 
 
Frukostmöten/workshops 
Under hösten fortsätter vi våra populära 
frukostmöten /workshops 
 
12 november kl 8-10 Region Stockholm berättar 
om hur man arbetar med Våld i nära relationer. 
Inbjudan kommer 
 
12 december kl 8-10 invigs insatskatalogen och 
Ida ger info om hur använda verktyget.  
Eva på NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena 
För Hälsa, Färentuna Hälsoträdgård berättar om 
sitt arbete med unga. 
Inbjudan kommer! 
 
Önskar alla en fortsatt skön höst och att vi 
syns på några av våra gemensamma forum. 
 

  
 
Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundschef 
   


